
 
Panningen, 15 maart 2020 (12.00 uur) 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Vandaag spreekt het kabinet met zorgspecialisten en het RIVM, en aansluitend met 

onderwijsorganisaties. De kans is aanwezig dat later deze dag besluiten volgen die de inhoud van 

deze brief achterhaald maken. De inhoud van deze brief is nog gebaseerd op de gesprekken van het 

ministerie van Onderwijs afgelopen vrijdag met onderwijspartijen over het wel of niet open houden 

van de scholen. Het RIVM concludeert dat het sluiten van alle scholen heel weinig bijdraagt aan de 

bestrijding van de corona-epidemie. 

Dit betekent voor ons dat de scholen in principe vooralsnog veilig kunnen open blijven. Er kunnen 

echter situaties ontstaan waarin het niet langer verantwoord is een school (volledig) open te houden, 

bijvoorbeeld omdat wegens gebrek aan personeel de veiligheid in het geding is. Of omdat er zoveel 

leerlingen ziek zijn dat zinvol onderwijs niet meer kan worden aangeboden. In dergelijke 

omstandigheden kunnen schoolbesturen maatregelen nemen om het onderwijs te beperken, anders 

in te richten of zelfs stop te zetten. Als dergelijke keuzes nodig zijn, is met het ministerie afgesproken 

dat de prioriteiten liggen bij: 

• onderwijs voor leerlingen die eindexamen doen; 

• onderwijs en (indien nodig) opvang bieden aan kinderen van ouders met vitale functies (in de 

zorg, bij de politie etc.). 

Onze school volgt dit landelijke beleid en deze prioriteiten. Dit betekent dat we openblijven, maar 

dat de kans bestaat dat we op korte termijn een deel van de school helaas toch moeten sluiten. Bij 

het vervallen van lessen of het (deels) sluiten van scholen zijn leerlingen niet vrij, maar zullen we hen 

voorzien van huiswerkopdrachten en (online) begeleiding. We bereiden samen met onze docenten 

voor hoe we de lesstof in dat geval online kunnen geven. We zetten ons in om in deze situatie ook 

uw kind zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven.  

Zorgen om besmetting 

We begrijpen dat u en uw kind(eren) zich zorgen maken over de risico’s op de verspreiding van het 

coronavirus op school. Tijdens het gesprek met de ministers heeft het RIVM uitgelegd waarom 

scholieren veilig naar school kunnen gaan. 

We vragen onze leerlingen en medewerkers om extra goed om te gaan met de hygiëne: regelmatig  
en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en papieren 
zakdoeken gebruiken. In plaats van handen schudden, begroeten we elkaar op een andere manier.  
 

Ziekmelden 

We begrijpen dat leerlingen hun toetsen willen voorbereiden en maken en naar school willen komen. 

We blijven ouders en leerlingen toch indringend vragen om zich aan de richtlijnen van het RIVM te 

houden om risico op besmetting te minimaliseren. Voor al onze scholen volgen we strikt de 

richtlijnen bij ziekte: iedereen die één van de volgende klachten heeft: verkoudheidsklachten, 

neusverkoudheid, hoesten (luchtwegklachten), en/of koorts heeft meldt zich ziek. Dit is ook 

belangrijk omdat de leerplicht is nog steeds van toepassing op leerlingen die niet ziek zijn gemeld. Als 

we zien dat uw kind één van de klachten heeft, dan nemen we contact met u op, zodat uw kind naar 

huis kan.  



 
 
Aanpassingen in het rooster voor de komende week 
Informatie over aanpassingen in het rooster zal via Somtoday gebeuren.  
 
Vragen over het coronavirus en het onderwijs? 
Kijk op de website van de rijksoverheid 
  
Vragen over de gezondheid van uw kind? 

• Voor de actuele informatie over het aantal vastgestelde besmettingen, kijk op de website van 
het RIVM. 

• Het RIVM zette de vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij.  
Heb je hierna nog een vraag? Bel het landelijk nummer van het RIVM via  0800 1351 of de GGD 088 
368 6858 (bereikbaar werkdagen van 08.00 - 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 - 14.00 
uur). 

• Voor meer informatie over de actuele stand van zaken in de regio kijk op de website van de GGD 
website www.ggdlimburgnoord.nl. Zie ook het bericht van de GGD op onze website.  
 
We realiseren ons dat in de huidige omstandigheden heel veel gevraagd wordt van docenten, 
onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en leidinggevenden, maar zeker ook van u als 
ouders. De situatie verandert in snel tempo. We willen u daarom langs deze weg bedanken voor 
uw begrip en flexibiliteit in de komende periode. 
 
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de teamleider van uw zoon of dochter. We 
laten u regelmatig weten wat er verandert op school door de maatregelen als gevolg van het 
coronavirus. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie Lukassen 
Locatiedirecteur het Bouwens 
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